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HANDBAL

CSM București și-a luat 
revanșa în faţa lui Ferencvaros, 
după umilinţa de la Budapesta 
unde româncele au cedat la 
10 goluri diferenţă, și a învins 
formaţia maghiară cu 27 la 24. 
Cristina Neagu a fost din nou 
vioara întâi într-un meci în care 
mai ales finalurile de repriză 
au aparţinut vicecampioanei 
României.

Totodată, la Ljubljana, SCM 
Vâlcea a remizat cu Krim, scor 
28-28 și mai are nevoie doar 
de un egal pentru calificarea în 
sferturi.

La masculin, Dinamo București 
a câștigat prima manșă a play-

off-ului pentru optimile Ligii 
Campionilor la handbal masculin. 
Bucureștenii au învins-o pe 
Sporting cu 26-25, la Lisabona.

TENIS
Simona Halep (foto) a 

câștigat, la Dubai, primul trofeu 
din acest an, după o partidă 
dramatică cu Elena Rybakina, 
scor 3-6, 6-3, 7-6. Simona se 
află la al doilea titlu la Dubai, 
după cel din 2015. Astfel, Simona 
a ajuns la al 20-lea trofeu WTA 

din carieră. Totodată, a fost 
prima finală după titlul de anul 
trecut, de la Wimbledon și a 37-a 
din carieră. Halep are și 17 finale 
pierdute.

Pentru trofeu, campioana 
noastră a fost premiată cu 
696.860 de dolari (aproximativ 
645.146 de euro) și 470 de 

puncte WTA, iar Rybakina va fi 
recompensată cu 372.200 de 
dolari (344.580 de euro) și 305 
puncte WTA. 

RUGBY
România a învins Spania cu 

scorul de 24-7 sâmbătă, la 
Botoșani, în etapa a 3-a din 

SPO   TRMă bucur să devin acum  
un patrimoniu românesc.

ERIC DE OLIVEIRA, jucător la FC Voluntari

Rugby Europe Championship. Cu 
toate acestea, „Stejarii” se află 
pe penultimul loc al clasamentului 
competiţiei, după ce au pierdut 
primele două confruntări, cu 
Georgia și Portugalia. 

După ce s-au întâlnit pe teren, 
patru jucători români și trei 
spanioli s-au luat la bătaie într-o 
discotecă din zona Casei Sindi-
catelor din Botoșani, motivul fiind 
legat de niște glume considerate 
deplasate. Agenţii de securitate 
din club au împrăștiat gaz iritant 
și au reușit să-i despartă. Ni-
ciunul dintre cei 7 nu a solicitat 
îngrijiri medicale și nu a fost de-
pusă nicio plângere la poliţie.

Pagină realizată de Andrei Dumitru

CLASAMENT Liga 1

O frază
cât o știre
 În etapa cu numărul 21 din 
Liga a II-a, Sportul Snagov a 
pierdut prin neprezentare, la 
masa verde, scor 0-3, meciul 
programat cu SCM Gloria Buzău, 
iar Concordia Chiajna a fost 
învinsă, în deplasare, cu 3-1, de 
farul Constanţa și ocupă locul 17 
în clasament.
 Pentru că FC Botoșani a 
obţinut calificarea matematică 
în play-off cu o etapă înainte de 
finalul sezonului regulat, Valeriu 
Iftime, patronul moldovenilor, 
i-a răsplătit pe elevii lui Marius 
Croitoru pentru cea mai mare 
performanţă din istoria clubului 
cu o primă specială.
 Bogdan Argeș Vintilă (foto), 
după ce a auzit scandările 

galeriei care-i cerea demisia 
deoarece l-a schimbat pe Florinel 
Coman la pauză pentru al treilea 
meci consecutiv, a declarat că 
nu are de gând să demisioneze, 
pentru că este „un luptător”.
 CFR a încheiat sezonul regulat 
pe primul loc, cu 6 puncte faţă 
de Universitatea Craiova, dar 
Dan Petrescu crede că regula 
de înjumătăţire a punctelor este 
injustă pentru că va rămâne cu o 
diferenţă de doar 3 puncte faţă 
de Craiova, în play-off.

despre fotbal

Etapă bună pentru 
ilfovenele din Liga I. 
Dacă „marinarii” 
avându-l la cârma 
corabiei pe Mihai Teja 
au uimit pe toată lumea 
în ultimele meciuri, iată 
că și „academicienii” au 
reușit să plece neînvinși 
de la Ovidiu și să-i 
trimită pe „mânjii” lui 
Hagi, pentru prima dată 
în istorie, în play-out.

Așadar, Teja face minuni la 
Voluntari, iar elevii lui au reușit 
cu Hermannstadt cea de-a treia 
victorie consecutivă în campio-
nat și, în ultima etapă a sezo-
nului regulat, s-au apropiat la 
doar 2 puncte de Academica și 
de „Poli” Iași, echipa aflată pe 
locul de baraj. Dacă punem la 
socoteală faptul că punctele se 
vor înjumătăți, diferența între 
„Poli” și Voluntari se va reduce 
la doar 1 punct... iar șansele il-
fovenilor de a rămâne în prima 
ligă cresc exponențial.

Eric, cel mai bun 
marcator străin 
din campionatul 

României
„Marinarii” au „navigat” din 

nou foarte bine și au reușit o 
victorie foarte prețioasă pen-
tru ei. După ocazia lui Țîră din 
minutul 21, când acesta a scă-
pat din marcaj, a reluat cu ca-
pul din șase metri, dar porta-
rul oaspeților a fost la post și 
a respins peste bara transver-
sală, în minutul 44 ilfovenii au 
primit un penalty, după ce Al-
meida l-a faultat pe Sanoh în 
careu. Eric a executat lovitura 
de pedeapsă și a ajuns la borna 
65 în Liga 1, devenind cel mai 
bun marcator stranier din isto-
ria campionatului.

Scorul final a fost stabilit în 
min. 63 de Moussa Sanoh, ca-
re a catapultat mingea în plasa 
laterală, de la 18 metri, după o 
perioadă bună a oaspeților.

După meci, Eric de Olivei-
ra, care a devenit cel mai bun 
marcator străin din campiona-
tul României, cu 65 de reușite, 
a declarat: 

„Le mulțumesc celor de 
la Gaz Metan, Viitorul, Pandu-
rii și Voluntari că mi-au acordat 
această șansă. Îmi amintesc ca 
și cum ar fi azi prima zi în care 
am ajuns în România. În Liga 1 
am marcat două goluri împotri-
va celor de la Buzău (n.r. - pri-
mele goluri în Liga 1)”.

Mihai Teja, antrenorul 
momentului

Prezent la emisiunea Digi 
Sport Matinal, Mihai Teja a 
spus că moralul jucătorilor săi 
s-a îmbunătățit de la meci la 
meci. 

„Nu cred că sunt minuni. 
Este muncă. Munca jucătorilor, 
a staff-ului... Este doar un în-
ceput, important este să mer-
gem în continuare pe aceas-
tă linie. Am început bi-
ne, dar este în con-
tinuare o situație 
grea. 

Cât de 
cât, s-au mai 
echilibrat lu-
crurile. Avem 
băieți cu ca-
racter, care în-
cearcă să dea 
maxim. Am păs-
trat nucleul de anul 
trecut și am mai făcut 
șapte transferuri. S-a creat o 
atmosferă bună, mai ales în ur-
ma acestor victorii, iar acum va 
începe campionatul adevărat. 
Acum vom juca pe trei puncte. 
Dacă pierzi două, trei meciuri, 
e greu să mai scapi”, a spus 
Mihai Teja, în cadrul emisiunii 
Digi Sport Matinal.

Echipa lui Hagi, 
pentru prima oară  

în play-out
Viitorul avea nevoie de o 

victorie în ultima eta-
pă a sezonului regu-

lat, cu Academi-
ca Clinceni, dar 
și de jocul re-
zultatelor pen-
tru a mai prin-
de play-off-ul, 
însă nu s-a în-
tâmplat asta. 

Echipa lui 
Gheorghe Hagi a 

ratat prima șansă 
abia în minutul 59, când 

mingea a căzut în fața lui Chițu, 
care însă n-a avut nicio reacție, 
cu toată poarta în față. Rival-
dinho și Chițu au mai ratat apoi 
două șanse în aceeași fază.

Viitorul putea să obțină vic-
toria pe final, însă Chițu a relu-
at slab cu capul, din 2 metri, pe 
lângă poartă. 

FC Voluntari, la a treia  
victorie consecutivă!

 Academica Clinceni trimite Viitorul în play-out

Mihai Teja


